
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ύψους, του είδους και των κατη-
γοριών δαπανών που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

2 Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα Σαββατοκύριακα του μηνός Δεκεμβρίου 2022 
και κατά τις αργίες της ημέρας των Χριστουγέν-
νων και της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ5/14634 (1)
Καθορισμός του ύψους, του είδους και των κατη-

γοριών δαπανών που πληρώνονται από την πά-

για προκαταβολή για την κάλυψη των λειτουργι-

κών δαπανών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4990/2022 «Προ-

στασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσι-
ακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθ-
μίσεις» (Α’ 210),

β) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

γ) του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύ-
ματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες: 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α’ 147) και ιδίως των άρ-
θρων 6, 26 και 118,

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

θ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ια) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιε) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

2. Την υπό στοιχεία 98155/Φ4/14-06-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
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μάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κανονισμός 
Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μά-
θησης» (Β’ 2366).

3. Την υπό στοιχεία Κ1/177337/30-12-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση 
εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημόσιων Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) στο λειτουργία 
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.7.2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την υπό στοιχεία 107881/Γ4/16.9.2022 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός των 
μελών του» (Υ.Ο.Δ.Δ. 816).

6. Την υπ’ αρ. 604/630/33541/17-11-2022 εισήγηση 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/631/146247/Β1/24-11-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού ή δαπάνη η οποία καλύπτεται από ενωσιακούς 
πόρους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του ύψους, του είδους και των κατη-
γοριών δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προ-

καταβολή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των Δ.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο μόνο
1. Καθορίζεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων (ΚΑΕ) 64.98 

του προϋπολογισμού των Δ.Ι.Ε.Κ. σε βάρος του οποίου 
θα πραγματοποιούνται δαπάνες από την πάγια προκα-
ταβολή που έχει συσταθεί στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δυνάμει του 
άρθρου 42 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

2. Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής ανά 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που τίθεται στη διάθεση εκάστου Ι.Ε.Κ. 
ορίζεται, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των κα-
ταρτιζόμενων που φοιτούν, με ανώτατο όριο τα οκτώ 
χιλιάδες ευρώ (8.000 €) ανά Ι.Ε.Κ., ως εξής:

α) Για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν μέχρι εκατό (100) 
καταρτιζόμενοι, τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €),

β) για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν μέχρι διακόσιοι (200) 
καταρτιζόμενοι, έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €),

γ) για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 
διακόσιοι (200) καταρτιζόμενοι, οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000 €).

3. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνο-
νται δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και 
διοικητική λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

4. Το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) που πληρώνονται σε βά-
ρος της Πάγιας Προκαταβολής που έχει συσταθεί στο 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των Ι.Ε.Κ., καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΞΟΔΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)

64.98.54.0003 και 
64.98.54.0004

Αγορές ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης, μελάνια εκτυπωτών, 
τόνερ, και μικροεξοπλισμού

90%

64.98.54.0002 Αγορές ειδών εκπαιδευτικής/εργαστηριακής χρήσης 90%

64.98.54.0007 Αγορές υλικών και προϊόντων καθαριότητας 60%

64.98.54.0002 Αγορές τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων 50%

64.98.54.0008 Αγορές ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων 
ατομικής περιποίησης

30%

64.98.54.0001 Έξοδα εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδηλώσεων, ημερίδων 10%

64.98.54.0005 Συντήρηση πολυμηχανημάτων – υπολογιστών – 
φωτοτυπικών μηχανημάτων

50%

64.98.54.0006 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 40%

64.98.54.0005 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτηρίου 30%

64.98.54.0001 Υπηρεσίες συνδρομών 10%

64.98.54.0009 Χημικά προϊόντα 10%

5. Η πάγια προκαταβολή χορηγείται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των Διευθυντών Ι.Ε.Κ., 
οι οποίοι είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4990/2022, οι διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής.

6. Οι Διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής που έχουν τις ευθύνες Δημοσίου Υπολόγου εισπράττουν και διαχει-
ρίζονται το ποσό της πάγιας προκαταβολής και υποχρεούνται:

α) Να τηρούν βιβλίο ημερολόγιο κινήσεως πάγιας προκαταβολής, στο οποίο καταχωρούν όλες τις πραγματοποι-
ούμενες από αυτούς εισπράξεις και πληρωμές κατά χρονική σειρά,
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β) να μεριμνούν για τη συγκέντρωση των δικαιολογη-
τικών πληρωμής,

γ) να διενεργούν τις αναγκαίες πληρωμές στους δικαι-
ούχους, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό 
των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) καθαρή αξία ανά συ-
ναλλαγή/παραστατικό και

δ) να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε 
μήνα τα δικαιολογητικά των πληρωμών που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα στην αρμόδια για την 
εκκαθάριση των οικείων δαπανών υπηρεσία του φορέα.

7. Για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, 
η αρμόδια για την εκκαθάριση των οικείων δαπανών 
υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εκδίδει χρηματικά εντάλματα 
σε βάρος των προβλεπόμενων για τη σύσταση πάγιας 
προκαταβολής πιστώσεων του προϋπολογισμού, με τα 
οποία αποκαθίσταται το σύνολο ή το μέρος της πάγιας 
προκαταβολής που έχει δαπανηθεί.

8. Για λοιπά θέματα διαχείρισης των πάγιων προκατα-
βολών, καθώς και για τους καταλογισμούς, τα Βιβλία των 
διαχειριστών πάγιας προκαταβολής και τις υποχρεώσεις 
αυτών, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 26, 27, 28 και 
29 του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και 
Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

          Αριθμ. 347  (2)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογρα-

φείου τα Σαββατοκύριακα του μηνός Δεκεμ-

βρίου 2022 και κατά τις αργίες της ημέρας των 

Χριστουγέννων και της δεύτερης ημέρας των 

Χριστουγέννων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 131), όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17), 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), 

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουρ-
γείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μετα-
φορά υπηρεσιών αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

δ) της περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και

ζ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621). 

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογρα-
φείου, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, την Κυριακή 4 
Δεκεμβρίου 2022, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, 
την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου 2022, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, 
το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022, την Κυριακή 25 Δε-
κεμβρίου 2022, τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022 και 
το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022 

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   
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*02060622811220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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